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SHVÁLENÝ PROGRAM A PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 

XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem konaného dne 2. 11. 2021  

1) Určení ověřovatelů zápisu 
2) Prostor pro návrhy a připomínky občanů (pouze netýkají-li se některého ze schválených 

bodů programu) 
3) Kontrola usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem 
4) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni a Volba 

neuvolněného místostarosty obce  
5) Rozpočtové opatření č. 10/2021 
6) Rozhodnutí o návrzích na změny Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem 
7) Majetkoprávní vypořádání části místní komunikace 84 c   
8) Různé 

 

ZO schvaluje program XXIII. Zasedání zastupitelstva obce Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Usnesení ZO č. XXIII/2021/1:  

ZO určuje ověřovatele zápisu ve složení Karel Jurek, Eva Žurková. 
 

Usnesení ZO č. XXIII/2021/3b:  

ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení přijatých na XXII. zasedání zastupitelstva 
obce dne 22. 09. 2021. 

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4a:  

ZO určuje, že do skončení tohoto volebního období budou ve funkci dva místostarostové obce.  

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4b:  

ZO určuje, že současný místostarosta, pan David Fojtík, je 1. místostarostou obce. 

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4c:  

ZO určuje, že 1. místostarosta obce zastupuje starostu obce v době jeho nepřítomnosti nebo 
v době, kdy starosta nevykonává funkci. 

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4d:  

ZO určuje, že pro výkon funkce starosty obce a výkon funkce 2. místostarosty obce nebudou 
tito členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.  
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Usnesení ZO č. XXIII/2021/4e:  

ZO určuje způsob volby pro volbu 2. místostarosty obce tajným hlasováním takto: a) tříčlenná 
volební komise mezi sebou zvolí svého předsedu, zajistí hlasovací lístky, prostor který zaručuje 
tajnost hlasování a vyhodnocení volby; b) členové zastupitelstva obce budou volit tak, že na 
hlasovacím lístku vyjádří souhlas s kandidátem na 2. místostarostu tak, že jej zakroužkují a 
lístek vhodí do volební schránky; c) zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů zastupitelstva obce. 

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4f:  

ZO volí členy volební komise paní Danuši Svobodovou, pana Petra Tryščuka a pana Tomáše 
Poledníka. 

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4g:  

ZO volí zvolilo 2. místostarostou obce paní Markétu Menšíkovou.  

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4h:  

ZO stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává 
funkci 2. místostarosty obce, tak, že odměna bude poskytována v maximální možné výši 
dle aktuálně účinných právních předpisů. 

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4ch:  

ZO stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává 
funkci starosty obce, tak, že odměna bude poskytována v maximální možné výši dle aktuálně 
účinných právních předpisů. 

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/4i:  

ZO stanovuje, že měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří vykonávají 
funkci starosty obce a 2. místostarosty obce, se budou poskytovat od 3. listopadu 2021 a 
v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 
funkce, bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  

 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/5a: 

ZO bere na vědomí rozpis návrhu Rozpočtového opatření č. 10/2021. 

 

Usnesení ZO č. XXIII/2021/5b: 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření číslo 10/2021 v rozsahu předloženého návrhu. 
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Usnesení ZO č. XXIII/2021/6:  

Zastupitelstvo obce Kunčice pod Ondřejníkem: 

I. Projednalo  

jednotlivé návrhy na pořízení změn v územně plánovací dokumentaci obce Kunčice pod 
Ondřejníkem pod pořadovými čísly 1 až 55 obsažené v příloze zápisu zastupitelstva včetně 
stanoviska pořizovatele a odůvodnění.  

II. Schvaluje  

1. dle § 46 odst. 3 stavebního zákona, že návrhy pořadové č. 3., 9., 10., 12., 17., 20., 22., 
26., 30., 34., 36., 39., 42., 43., 48., 49., 52. a 53. budou v souladu se stanoviskem 
pořizovatele prověřeny ve Změně č. 3 Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem. 

2. dle § 46 odst. 3 stavebního zákona, že návrhy pořadové č. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 
14., 15., 16., 18., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 35., 37., 38., 40., 41., 
44., 45., 46., 47., 50., 51., 54. a 55. nebudou prověřovány a řešeny ve Změně č. 3 
Územního plánu Kunčice pod Ondřejníkem.  

 

Usnesení ZO č. XXIII/2021/7a:  

ZO schvaluje bezúplatnou směnu pozemků parc. č. 3091/3 o výměře 232 m2, parc. č. 3704 
o výměře 13 m2, parc. č. 3094/4 o výměře 16 m2 všechny ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem nově oddělených GP 4958-24/2021 ze společného jmění 
manželů R a E P, bytem Kunčice pod Ondřejníkem za pozemek parc. č. 3505/11 orná půda o 
výměře 192 m2  z vlastnictví Obce Kunčice pod Ondřejníkem. Náklady spojené s návrhem na 
vklad vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí uhradí Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování směnné smlouvy a tuto jménem 
obce uzavřít. 

 

Usnesení ZO č. XXIII/2021/7b:  

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3505/10 trvale travní porost o výměře 375 m2 
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem nově oddělený GP 4958-24/2021 panu L A, bytem Kunčice 
pod Ondřejníkem, za cenu 50 Kč/m2, celkově 18.750 Kč. Náklady spojené s návrhem na vklad 
vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí uhradí Obec Kunčice pod 
Ondřejníkem. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní smlouvy a tuto jménem 
obce uzavřít. 
 

Usnesení ZO č. XXIII/2021/7c:  

ZO schvaluje odkoupení pozemků parc. č. 3162/43 o výměře 111 m2, parc. č. 3508/11 o výměře 
38 m2, parc. č. 3099/18 o výměře 104 m2, parc. č. 3099/19 o výměře 257 m2 všechny ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem nově oddělených GP 4958-
24/2021 od pana L A, bytem Kunčice pod Ondřejníkem, za cenu 50 Kč/m2, celkově 25.500 Kč. 
Náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí 
uhradí Obec Kunčice pod Ondřejníkem. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní 
smlouvy a tuto jménem obce uzavřít. 
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Usnesení ZO č. XXIII/2021/7d:  

ZO schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 3099/17 o výměře 32 m2 ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem nově odděleného GP 4958-24/2021 od paní D 
D, bytem Travinářská, 756 01 Rožnov pod Radhoštěm, za cenu 50 Kč/m2, celkově 1.600 Kč. 
Náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí 
uhradí Obec Kunčice pod Ondřejníkem. ZO ukládá starostce obce obstarat vypracování kupní 
smlouvy a tuto jménem obce uzavřít. 
 
 
Usnesení ZO č. XXIII/2021/8:  

ZO bere na vědomí informaci starostky obce, že Rada obce s účinností k 1. lednu 2022 odvolala 
ředitele příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského, Kunčice 
pod Ondřejníkem, se sídlem č. p. 626, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 64120473, pana 
Jaroslava Goje a jmenovala s účinností k 2. lednu 2022 na vedoucí pracovní místo ředitele této 
příspěvkové organizace paní Mgr. Kateřinu Bumbalíkovou, která byla doporučena konkursní 
komisí. 

 

Příloha: Dokument s názvem „Návrhy na pořízení změn územně plánovací dokumentace obce 
Kunčice pod Ondřejníkem s odborným stanoviskem oprávněné osoby pořizovatele dle § 46 
stavebního zákona (2016 až 2021)“  

(anonymizovaná verze) 
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